
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 960 /UBND-LĐTBXH 

V/v đôn đốc thực hiện Quyết 

định số 15/2020/QD-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

                   
                         Kính gửi:   

                 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Kỳ Anh; 

- Thành viên BCĐ, Hội đồng thẩm định thực hiện      

Nghị quyết số 42/NQ-CP; 

                 - Chi cục thuế khu vực Kỳ Anh ; 

                 - Bảo hiểm Xã hội thị xã; 

                 - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

                 - UBND các xã, phường. 

                       
Thực hiện Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH ngày 23/6/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19, Công văn số 4008/UBND-VX1 ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh về 

việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ, UBND thị xã Kỳ Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

nêu trên khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, phường trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của 

tỉnh, thị xã khẩn trương rà soát, lập danh sách, thẩm định và gửi hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ về Tổ thẩm định cấp thị xã (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội) trước ngày 6/7/2020. 

Yêu cầu UBND xã, phường quyết toán kinh phí hỗ trợ đối với 03 nhóm 

đối tượng: Người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo trước ngày 11/7/2020. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan Thường trực Tổ 

thẩm định cấp thị xã) đôn đốc, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các 

đơn vị, địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã; tham mưu Hội đồng thẩm 

định cấp thị xã tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã xem 

xét quyết định trước khi trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt trước ngày 

11/7/2020./.  

3. Các phòng, ban, đơn vị được giao nhiệm vụ liên quan; các thành viên 

BCĐ, Hội đồng thẩm định thị xã trên cơ sở văn bản chỉ đạo của tỉnh(có văn bản 

gửi kèm)bám sát xã, phường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát, lập danh sách, 

thẩm định để gửi về UBND thị xã đảm bảo thời gian và đúng quy định. 



4. Đề nghị UBMTTQ thị xã căn cứ nhiệm vụ được giao trong việc phối 

hợp, tổ chức giám sát công tác triển khai thực hiện rà soát, lập danh sách đăng 

ký và niêm yết, thẩm định tại các xã, phường đảm bảo đúng đối tượng, hoàn 

thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng do 

đại dịch Covid -19.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Lao động - TB&XH; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Các Trưởng Đoàn, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo 

xã, phường theo QĐ 685 của BTV Thị ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- BCĐ theo QĐ số 1462 ngày 29/4/2020 của 

UBND thị xã; 

- Hội đồng thẩm định hồ sơ theo Quyết định 1427 

ngày 29/4/2020 của UBND thị xã. 

- Đảng ủy các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Anh 
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